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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de novembre del 2008, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 9811/08, relativa a rendibilitat dels comerços de les
Illes Balears, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a emprendre les accions necessàries per tal de
mantenir l’ocupació i evitar el tancament de les empreses del
sector del comerç.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la inversió en el petit comerç.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar l’accés al finançament per a inversió i
per a circulant al petit comerç.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar l’accés a les ajudes públiques als
comerciants de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar els pagaments que l’Administració deu a
les empreses.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que publiqui, abans del proper 15 de gener de
2009, els decrets d’ajudes destinades al comerç.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a remetre al Parlament, amb urgència, el Projecte
de llei del comerç.

8. Atès que el Govern central ha publicat el Projecte de llei
d’ordenació del comerç i atès que aquest preveu la qualificació
de gran establiment comercial per als establiments de més de
2.500 metres quadrats i ateses la particularitat de les Illes
Balears i la necessitat de preservar la fragilitat de l’entorn, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que, de manera urgent, negociï amb el Govern
central tots aquells aspectes del projecte de llei estatal que
puguin afectar negativament els interessos de les nostres illes i,
en especial, es negociï excepcionar les Illes Balears d’aquests
2.500 metres quadrats."

A la seu del Parlament, 25 de novembre del 2008.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.

La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de novembre del 2008, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 4014/08, relativa a atenció
educativa a l'alumnat amb altes capacitats intelAlectuals, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a continuar treballant en l’elaboració d’un projecte
d’atenció educativa per a l’alumnat amb altes capacitats
intelAlectuals i, una vegada fet el programa, aconseguir que es
faci extensiu a tot el sistema educatiu de les Illes Balears. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar i, si cal, redefinir el protocol
d’intervenció en la identificació i la intervenció
psicopedagògica amb aquest alumnat i les bases de la
intervenció psicopedagògica.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant i ampliant un pla de formació
del professorat i dels equips d’assessorament i orientació
psicopedagògica (EAP) per al curs 2008-2009, que s’inclogui
en la formació inicial i en la contínua.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un servei d’orientació a les famílies i al
professorat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar les dotacions als centres educatius de les
Illes Balears dels recursos adients per tal de poder aplicar
programes d’enriquiment curricular."

A la seu del Parlament, 25 de novembre del 2008.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de novembre del 2008, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 4015/08, relativa a
participació del Govern de les Illes Balears en el centre
d'interpretació de la Reserva de la Biosfera de Menorca, amb
l'esmena RGE núm. 10022/08, del Grup Parlamentari Popular,
i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
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RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a participar en la creació i el manteniment del Centre
d’Interpretació de la Reserva de la Biosfera de Menorca, tot
consignant una partida anual en els pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 25 de novembre del 2008.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de novembre del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm.
9591/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de
comunicació i emissió de l'ens públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Presidència, Albert Moragues i Gomila.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sr. Ernest Ribalaiga i Briones,
del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Antoni
Serra i Torres i Albert Moragues i Gomila.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 16 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9748/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a incidència dels plans de turisme
social europeu a Eivissa i Formentera. (BOPIB 60 de 7 de
novembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9868/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acollida a famílies particulars
de menors no acompanyats. (BOPIB 61 de 14 de novembre del
2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9869/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dragar del port de Ciutadella.
(BOPIB 61 de 14 de novembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9877/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nou hospital d'Eivissa.
(BOPIB 61 de 14 de novembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9878/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lladó i Pol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a polítiques d'igualtat a l'àmbit
laboral. (BOPIB 61 de 14 de novembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9870/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració de la Fira turística de
Londres. (BOPIB 61 de 14 de novembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9873/08,
de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aportació del Govern de les
Illes Balears a la Fundació Onuart. (BOPIB 61 de 14 de
novembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9879/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a trobada de moda
Balearic Trends. (BOPIB 61 de 14 de novembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9880/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a patrimoni geològic de les Illes Balears.
(BOPIB 61 de 14 de novembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9872/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió del president amb la
ministra de Foment pel que fa a la cogestió aeroportuària.
(BOPIB 61 de 14 de novembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant ple RGE núm. 9871/08, 9874/08 i 9875/08.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de novembre del 2008, atesos els escrits RGE núm. 9951/08,
9965/08 i 9958/08 presentats pel Govern de les Illes Balears,
quedaren ajornades les preguntes que es relacionen a
continuació, publicades al BOPIB núm. 61, de 14 de novembre
d'enguany:
• RGE núm. 9871/08, de la diputada Hble. Sra. Sandra Morell

i Quart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió del
Molt Hble. Sr. President amb la ministra de Foment.

• RGE núm. 9874/08, del diputat Hble. Sr. Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pressuposts
generals de la CAIB per a l'any 2009.

• RGE núm. 9875/08, del diputat Hble. Sr. Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a educació per a la
ciutadania.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Votació i rebuig de la Proposició no de llei RGE núm.

8192/08.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre del 2008, procedí a la votació de la proposició no
de llei esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a elaboració de grans projectes culturals per part del
Govern de les Illes Balears (BOPIB núm. 52, de 19 de setembre
d'enguany) que fou sotmesa a votació a la sessió de la Comissió
de Cultura, Educació i Esports de dia 30 d'octubre d'enguany,
amb el resultat d'empat.

En una primera votació es produeix novament empat per 27
vots a favor, 27 en contra i cap abstenció. Se sotmet a votació
per segona vegada i se n'obté el mateix resultat. Es procedeix a
una tercera votació, després de la suspensió de la sessió, i es
produeix novament empat amb el mateix resultat esmentat i, per
tant, queda rebutjada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Votació i rebuig dels punts 1 i 2 de la Proposició no de llei

RGE núm. 8400/08.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre del 2008, procedí a la votació dels punts 1 i 2 de
la proposició no de llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes del Ministeri de Cultura
per a l'elaboració de les cartes arqueològiques submarines de les
Illes Balears (BOPIB núm. 53, de 26 de setembre d'enguany)
que foren sotmesos a votació a la sessió de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports de dia 30 d'octubre d'enguany, amb
el resultat d'empat.

En una primera votació es produeix novament empat per 27
vots a favor, 27 en contra i cap abstenció. Se sotmeten a votació
per segona vegada i se n'obté el mateix resultat. Es procedeix a
una tercera votació, després de la suspensió de la sessió, i es
produeix novament empat amb el mateix resultat esmentat i, per
tant, queden rebutjats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de novembre del 2008,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
8426/08, relativa a tractament del trastorn per dèficit d'atenció
amb hiperactivitat, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a elaborar i trametre al Parlament un estudi sobre
la complexitat dels problemes de conducta que presenten els
infants i els adolescents, entre d'altres afectats pel trastorn per
dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDA-H) i, de manera
específica, sobre les necessitats educatives que generen i també
de les variables de trajectòria personal que hi poden incidir i de
les estratègies d'intervenció, sense perjudici que aquesta acció
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sigui tractada en contextos d'estudi més amples dels diferents
trastorns que afecten l'aprenentatge.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una mesa tècnica amb membres dels
departaments de Salut, Educació i Afers Socials, així com
també amb les activitats que treballen en el TDA-H, per
contrastar perspectives i estratègies d'intervenció i establir
referents en els departaments per als afectats, sense perjudici
que aquesta qüestió es tracti en el context de comissions de
treball ja existents que treballin en relació amb aquest àmbit.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant i ampliar en els plans de
formació del personal dels departaments de Salut i d'Educació
el coneixement sobre la naturalesa i els tractaments possibles
del TDA-H. El departament d'Educació ha de garantir que
aquesta formació s'adreci al professorat i als professionals
d'assessorament psicopedagògic a partir del curs 2009-2010."

A la seu del Parlament, 13 de novembre del 2008.
La secretària:
Francesca Lladó i Pol.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 13 de novembre del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 7706/08, de l'Hble. Sra. Diputada
Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projectes productius per millorar oportunitats i
arrelament per a persones i grups desfavorits. (BOPIB núm. 50
de 5 de setembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 13 de novembre del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 7707/08, de l'Hble. Sra. Diputada
Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cursos de capacitació laboral. (BOPIB núm. 50 de 5
de setembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 13 de novembre del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 7996/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Llinàs i Whartmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en relació amb el Plan Nacional de sensibilización y
prevención de la violencia de género. (BOPIB núm. 51 de 12 de
setembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 13 de novembre del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 7997/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Llinàs i Whartmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
material didàctic de prevenció de violència de gènere. (BOPIB
núm. 51 de 12 de setembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 13 de novembre del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 7998/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Llinàs i Whartmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assistència psicològica a víctimes de la violència de gènere.
(BOPIB núm. 51 de 12 de setembre del 2008).
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La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de novembre del 2008,
debaté la Pregunta RGE núm. 8651/08, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a traves per part de l'ajuntament al centre de tecnificació de
Manacor. (BOPIB núm. 55 de 10 d'octubre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de novembre del 2008,
debaté la Pregunta RGE núm. 8652/08, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pressupost de la primera fase del centre de tecnificació de
Manacor. (BOPIB núm. 55 de 10 d'octubre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de novembre del 2008,
debaté la Pregunta RGE núm. 8688/08, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nom del centre de tecnificació de Manacor. (BOPIB núm. 55
de 10 d'octubre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 13 de novembre del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 7984/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla d'igualtat a l'administració autonòmica de
les Illes Balears. (BOPIB núm. 51 de 12 de setembre del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixences dels diferents consellers i conselleres del

Govern de les Illes Balears, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, en relació amb el Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2009 (RGE núm. 9662/08).

En el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en relació amb el projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 58, de 29 d'octubre
d'enguany, tengueren lloc les compareixences següents:

Dia 4 de novembre

• De l'Hble. Sr. Conseller de Presidència, acompanyat del
secretari de la Presidència, de la secretària general; dels
directors generals de Coordinació Departamental, de
Relacions Institucionals, d'Administracions Públiques, de
Qualitat dels Serveis, d'Acció Exterior i Relacions amb la
Unió Europea i de Projectes; de les directores generals de
Comunicació, de Relacions amb el Parlament i Coordinació
Normativa i de Justícia; del director de l'Advocacia de la
comunitat autònoma i de la cap de Premsa.
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• De l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació,
acompanyat dels directors generals de Pressupost i
Finançament, d'Economia, del Tresor i Política Financera,
de Tecnologia i Comunicacions i de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació; de les directores
generals de Tributs i Recaptació i de Patrimoni; del secretari
general; de l'interventor general de la comunitat, del cap de
Gabinet i de la cap de Premsa.

Dia 5 de novembre

• De l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, acompanyat del
director general d'Ordenació i Planificació, de la secretària
general, de la directora gerent de l'IBATUR, del director
gerent de l'INESTUR, del director de la Fundació pel
Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears, de la cap
de Gabinet, de l'assessor, de l'interlocutor parlamentari i del
cap de departament de Serveis Comuns.

• De l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut, acompanyat
dels directors generals de Joventut i d'Esports, de la
secretària general i del cap de Premsa.

• De l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura,
acompanyada del secretari general, de les directores
generals d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives,
d'Universitat i de Política Lingüística; dels directors
generals de Planificació i Centres, de Personal Docent, de
Cultura, d'Innovació i Formació del Professorat, i de
Formació Professional i Aprenentatge Permanent; del gerent
de l'IBISEC, del director de l'Institut per a la Convivència i
l'Èxit Escolar, de la delegada territorial d'Educació d'Eivissa
i Formentera, del delegat territorial d'Educació de Menorca,
de l'assessor tècnic, de la cap de Comunicació, de la cap de
Premsa i del cap de Gabinet.

• De l'Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum, acompanyat  de
la secretària general, dels directors generals de Planificació
i Finançament, del Servei de Salut de les Illes Balears, de
Consum i d'Avaluació i Acreditació; de les directores
generals de Salut Pública i Participació, de Farmàcia, de la
cap de Gabinet i de l'assessor tècnic de la conselleria.

Dia 6 de novembre

•  De l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, acompanyat de
la secretària general, dels directors generals de Biodiversitat,
de Qualitat Ambiental, de Recursos Hídrics, de Medi
Forestal i Protecció d'Espècies, i de Mar i Litoral; de la
directora general de Canvi Climàtic i Educació Ambiental;
de la directora gerent d'ABAQUA; del vicepresident de
Ports de les Illes Balears; del director de l'Institut Balear de
la Natura; de la directora d'Espais de Natura Balear; de
l'assessor de la conselleria, de la cap de departament, de la
cap de Gabinet i del cap de Relacions Institucionals.

•  De l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració, acompanyada dels directors generals
d'Immigració, d'Atenció a la Dependència, de Cooperació,
de Planificació i Formació Social, i de l'Oficina de Defensa
dels Drets del Menor; de la directora general de Menors i
Família; de la directora de l'Institut Balear de la Dona, de la
secretària general, de la cap de Gabinet i del cap de
Secretaria.

• De l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres Públiques,
acompanyat de la secretària general, de la directora general
d'Arquitectura i Habitatge, del director general d'Obres
Públiques i de la gerent de l'IBAVI.

•  De l'Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació,
acompanyada del secretari general, de les directores
generals de Responsabilitat Social Corporativa, i d'Ocupació
i Formació, del director general de Planificació Estratègica,
de la cap de Gabinet i del director del SOIB.

Dia 11 de novembre

•  De l'Hble. Sra. Consellera d'Interior, acompanyada de la
secretària general, dels directors generals d'Interior i de
Funció Pública, del cap de Gabinet.

• De l'Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori, acompanyat de la secretària general, dels directors
generals de Mobilitat, i d'Ordenació del Territori; de la
directora general de Transport Aeri i Marítim; del gerent i
de l'adjunt a la gerència de Serveis Ferroviaris de Mallorca,
de la gerent del Consorci de Transport i del cap de Gabinet.

Dia 12 de novembre

• De l'Hble. Sra. Conselleria de Comerç, Indústria i Energia,
acompanyada del secretari general, dels directors generals
de Comerç, d'Indústria, i de Fons Europeus; del gerent de
l'IDI, del cap de Gabinet i de l'assessor.

• De l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca,
acompanyada del secretari  general, de les directores
generals d'Agricultura, i de Pesca; del director general de
Desenvolupament Rural, de la gerent de SEMILLA i del
gerent d'IBABSA, i del cap de Gabinet.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del director general de l'ens públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, en relació amb el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2009 (RGE núm. 9662/08).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 12 de novembre del 2008, tengué
lloc la compareixença del director general de l'EPRTVIB qui,
acompanyat del director econòmic i financer, de la directora de
Gabinet i Comunicació i director gerent, informà sobre el tema
esmentat.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 10111/08, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 9591/08, relativa a per
a una IB3 imparcial, territorialitzada i promotora del mercat
audiovisual. (Mesa de 26 de novembre del 2008).

Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 9591/08,
relativa a política de comunicació i emissió, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja enèrgicament la
situació d’incertesa laboral que pateixen en aquests moments els
empleats de l’actual empresa concessionària dels serveis
informatius, pendents de traspàs o contractació per part de la
nova gestora d’aquests espais audiovisuals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a establir mecanismes
eficaços per vetllar per a un traspàs de gestió entre les empreses
concessionàries dels serveis informatius que no perjudiqui els
interessos laborals dels empleats.

3. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears disposi de les
infraestructures físiques i immobiliàries necessàries a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera per portar a terme els serveis
informatius i altres espais audiovisuals de manera que permetin
a aquest ens públic prioritzar els criteris de selecció de
proveïdors basats, entre altres, en l’obtenció de la millor idea,
així com en l’excelAlència, la qualitat i la innovació en lloc de
l’aportació d’instalAlacions per dur a terme la seva tasca.

4. El Parlament de les Illes Balears insta els partits amb
representació parlamentària a la Cambra de les Illes Balears a
comprometre’s a fer fiable, amb caràcter d’urgència, l’elecció
d’un nou director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears triat per majoria de dos terços del Parlament i
que faci possible el plantejament d’un nou model de ràdio i
televisió públiques amb criteris tècnics i independents des del
punt de vista polític, amb el màxim consens.

5. El Parlament de les Illes Balears insta l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a impulsar els acords
oportuns per fer possibles les desconnexions dels informatius
amb la colAlaboració pertinent de totes les institucions públiques
de les Illes Balears i abans de l’apagada analògica.

Palma, a 20 de novembre del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 10126/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes a persones celíaques. (Mesa de 26 de novembre del
2008).

RGE núm. 10127/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
intervencions concertades a la Clínica Menorca (I). (Mesa de
26 de novembre del 2008).

RGE núm. 10128/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
intervencions concertades a la Clínica Menorca (II). (Mesa de
26 de novembre del 2008).

RGE núm. 10129/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
parts a la Clínica Menorca. (Mesa de 26 de novembre del
2008).

RGE núm. 10130/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic d'actuacions. (Mesa de 26 de novembre del 2008).

Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan es posaran en marxa per part del Govern de les Illes
Balears les ajudes econòmiques per a persones celíaques?

Palma, a 21 de novembre del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques concertades
de cirurgia major ambulatòria (CMA) realitzades a la Clínica
Menorca de Ciutadella per personal de l'ib-salut per
especialistes els anys 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008, desglossat
per anys i especialitats?

Palma, a 21 de novembre del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques concertades
de cirurgia major ambulatòria (CMA) realitzades a la Clínica
Menorca de Ciutadella per personal adscrit a la Clínica Menorca
els anys 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008, desglossat per anys i
especialitats?

Palma, a 21 de novembre del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de parts de pacients de Ciutadella de
Menorca realitzats a l'Hospital Verge del Toro i/o a l'Hospital
Mateu Orfila durant els anys 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008?

Palma, a 21 de novembre del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan estarà llest el Pla estratègic d'actuacions de l'àrea de
salut de l'illa de Menorca?

Palma, a 21 de novembre del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 10144/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a construcció
d'una nova escola a Llucmajor. (Mesa de 26 de novembre del
2008).

RGE núm. 10897/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
adoptades en relació amb la pana elèctrica que tingué lloc el
passat mes de novembre. (Mesa de 26 de novembre del 2008).

RGE núm. 10898/08, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
evolució de l'atur enregistrat a cadascuna de les Illes en el mes
de novembre. (Mesa de 26 de novembre del 2008).

RGE núm. 10899/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ronda sud de Sant Antoni. (Mesa de 26 de novembre del 2008).

RGE núm. 10900/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades del
Govern en relació amb l'aplicació dels fons de l'Estat FOMIT
a les Illes Balears. (Mesa de 26 de novembre del 2008).

RGE núm. 10901/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol
i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
instalAlació d'aules prefabricades al Conservatori de Música.
(Mesa de 26 de novembre del 2008).

RGE núm. 10902/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
descobriment de restes arqueològiques al solar de Son
Espases. (Mesa de 26 de novembre del 2008).

RGE núm. 10903/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de
l'atenció sanitària. (Mesa de 26 de novembre del 2008).

RGE núm. 10904/08, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lladó i Pol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya "Tasta'm". (Mesa de 26 de novembre del 2008).

RGE núm. 10905/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convocatòria SOIB-corporacions locals. (Mesa de 26
de novembre del 2008).
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RGE núm. 10906/08, de l'Hble. Sra. Diputada M Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ajudes de rehabilitació de patrimoni arquitectònic. (Mesa de
26 de novembre del 2008).

Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

En relació amb la construcció d'una nova escola al nucli
tradicional de Llucmajor, en quin estat es troba la redacció i
l'autorització del projecte?

Palma, a 25 de novembre del 2008.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures ha pres el Govern de les Illes Balears
respecte de la pana elèctrica que va afectar les Illes Balears el
passat dijous 13 de novembre?

Palma, a 25 de novembre del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina ha estat l'evolució de l'atur enregistrat a cadascuna de
les Illes durant el passat mes de novembre?

Palma, a 25 de novembre del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears dur endavant les
obres de la ronda sud de Sant Antoni?

Palma, a 25 de novembre del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines dades té el Govern de les Illes Balears respecte de
l'aplicació dels fons de l'Estat FOMIT a les Illes Balears durant
els anys 2007 i 2008?

Palma, a 25 de novembre del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears la
instalAlació d'aules prefabricades en el Conservatori de Música?

Palma, a 25 de novembre del 2008.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina opinió li mereix al Molt Hble. Sr. President el
descobriment de restes arqueològiques al solar que ocupa el nou
complex hospitalari a Son Espases, del qual es tingué
coneixement a través dels mitjans de comunicació el passat mes
de novembre?
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Palma, a 25 de novembre del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Ha pres la Conselleria de Salut i Consum alguna mesura per
gestionar de manera més eficient els recursos de la sanitat balear
a fi de millorar l'atenció sanitària?

Palma, a 26 de novembre del 2008.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració pot fer la Conselleria d'Educació i Cultura
respecte de la campanya "Tasta'm" adreçada a fomentar la
lectura en català?

Palma, a 26 de novembre del 2008.
La diputada:
Francesca Lladó i Pol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa la Conselleria de Treball i Formació de
la convocatòria SOIB-corporacions locals?

Palma, a 26 de novembre del 2008.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Com valora el conseller d'Habitatge i Obres Públiques el
resultat de la convocatòria d'ajudes de rehabilitació de patrimoni
arquitectònic?

Palma, a 26 de novembre del 2008.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 10116/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Comitè consultiu de bioètica. (Mesa de 26 de
novembre del 2008).

RGE núm. 10117/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a protecció i potenciació dels béns inclosos a la
declaració d'Eivissa Patrimoni de la Humanitat. (Mesa de 26
de novembre del 2008).

RGE núm. 10118/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a implantació de l'assignatura d'Educació per a la
ciutadania a les Illes Balears. (Mesa de 26 de novembre del
2008).

RGE núm. 10119/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a planificació i ordenació dels ports. (Mesa de 26 de
novembre del 2008).

Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Als inicis del segle XXI existeix la convicció generalitzada
que el futur arriba de la mà de les tecnologies. Davant la
dicotomia entre l’esperança que les noves tecnologies
contribueixin a millorar la vida i la por que es puguin engendrar
monstres és com neix la bioètica.

La preocupació pel respecte als drets de les persones
pacients o usuaris del sistema sanitari, així com la constatació
que els criteris que ordenen algunes prioritats a l’assistència
sanitària i el progrés a l’àmbit de la salut, moltes vegades
associat a la innovació tecnològica i al desenvolupament de la
investigació, enfronten als professionals sanitaris a decisions
difícils que afecten una diversitat de valors existents en una
societat lliure i plural, fa convenient potenciar la funció
consultiva al si de l’administració sanitària en aspectes de
bioètica.
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És per això que el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
desenvolupar el Comitè Consultiu de Bioètica de la comunitat
autònoma de les Illes Balears com a òrgan assessor del Govern
i de l’Administració autonòmica així com de la comunitat
científica en matèria de bioètica, adscrit a la Conselleria de
Salut.

Palma, a 18 de novembre del 2008.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Eivissa, baix l’epígraf de “Ibiza, Biodiversidad y Cultura”,
va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco el 4
de desembre del 1999, reconeixent-se així la dimensió universal
d’alguns dels valors naturals i històrics que durant segles han
caracteritzat les Illes Pitiüses.

Els quatre béns declarats Patrimoni Mundial són: la ciutat
fortificada de Dalt Vila, el jaciment fenici de Sa Caleta, la
necròpolis púnica del Puig des Molins i la Reserva Natural de
Ses Salines.

El Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat es va
constituir el 28 de març de 2001, té personalitat jurídica pròpia,
plena capacitat d’obrar i pot adquirir, posseir, permutar, gravar
o alienar tota classe de béns o drets, també pot contreure
obligacions i exercitar qualsevol tipus d’accions civils,
administratives, penals i laborals i, en general, de qualsevol
jurisdicció. Les finalitats del consorci són les següents:
1. Promoure i finançar l’execució d’obres, serveis i

instalAlacions en general, com també la construcció i
l’establiment de mitjans adequats de transport i
comunicacions relacionats amb la declaració com a
Patrimoni de la Humanitat.

2. Impulsar la coordinació de les inversions que projectin les
administracions públiques per a la realització de les obres,
els serveis i les instalAlacions descrits.

3. Promoure iniciatives i projectes culturals orientats a la
conservació del patrimoni històric.

Són membres del consorci, amb caràcter de socis
constituents, el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular
d’Eivissa (abans també de Formentera) i l’Ajuntament
d’Eivissa. Al Govern de les Illes Balears i al consell insular
únicament els correspon aportar una part proporcional del
finançament dels projectes com també el seguiment i la
supervisió d’aquests projectes. 

A l’última Junta Rectora (a la qual estan representades les
tres institucions que donen suport al consorci) es va aprovar
l’endeutament a llarg termini que es formalitzarà mitjançant la
concertació d’un contracte de préstec per un import màxim de
21.000.000 d’euros i la incorporació del Ministeri de Cultura a
la Junta Rectora del consorci.

S’ha de tenir en compte que Eivissa és l’únic indret declarat
Patrimoni de la Humanitat a les Illes Balears i que si bé aquesta
declaració representa un motiu d’orgull i un excelAlent reclam
turístic, també suposa una gran responsabilitat, essent
imprescindible la colAlaboració de les institucions
supramunicipals per garantir la conservació dels béns, millorar
el seu entorn i aprofitar el potencial turístic que tenen fora de
temporada alta.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:

1. Dur a terme en el termini més breu possible la
participació econòmica que li correspon dins el Consorci
Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

2. Dur a terme les actuacions necessàries per garantir la
conservació i promoció d’aquests béns declarats Patrimoni de
la Humanitat, mitjançant les conselleries relacionades
(principalment Promoció Turística i Cultura).

Palma, a 18 de novembre del 2008.
La diputada:
Maria Torres i Marí.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

La LOE del 2006, per la qual es regeix actualment el sistema
educatiu espanyol, va introduir la matèria d’Educació per a la
Ciutadania en l’Educació Primària i Secundària.

L’any 2007 es va començar a impartir aquesta assignatura en
algunes comunitats autònomes i aquest curs 2008-2009 ja
s’imparteix als cursos d’Educació Secundària de la resta de
comunitats entre les quals hi ha la comunitat de les Illes Balears,
malgrat això no serà fins al curs 2009-2010 que arribarà als
cursos de primària.
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Al voltant d’aquesta assignatura s’ha difós una campanya
des de certes sectors que alAleguen que el contingut d’aquesta
assignatura representa un “adoctrinament ideològic contrari a la
llibertat de consciència o llibertat religiosa dels pares a elegir el
tipus d’educació per als seus fills”, per la qual cosa s’han
presentat recursos d’objecció en matèria educativa.

Una vegada començat el curs s’ha pogut constatar que
aquesta campanya ha tingut una incidència mínima en la nostra
comunitat autònoma i que els pares accepten aquesta
assignatura com el que és en realitat, és a dir, una assignatura
com qualsevol altra que educa en valors democràtics i de
convivència, fruït a més, de les indicacions del Consell
d’Europa que propugna una educació per a la ciutadania
democràtica com un dels objectius de la política educativa dels
estats membres de la Unió Europea.

Atès això, el Grup Socialista del Parlament de les Illes
Balears, presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears vol fer constar que el
Govern d’Espanya va seguir les recomanacions del Consell
d’Europa als estats membres de la Unió Europea en el sentit que
un dels seus objectius educatius fos l’educació per a la
ciutadania democràtica.

2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la feina
feta pel Govern de les Illes Balears per tal que l’assignatura
Educació per a la Ciutadania s’imparteixi en condicions de
normalitat a l’àmbit de la nostra comunitat autònoma.

Palma, a 18 de novembre del 2008.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

La Llei de ports de les Illes Balears a la seva disposició
addicional segona va suprimir el punt 1 de l’article 57 de la Llei
6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de
les Illes Balears, titulat: Pla director sectorial de ports esportius
i instalAlacions nàutiques, i va passar a ser l’article 8 de
l’esmentada Llei de ports el que regula que l’ordenació dels
ports es reserva als plans directors del ports.

Feta aquesta consideració de caire purament normatiu s’ha
de fer referència ara a dos elements importants: l’activitat
nàutica i el nostre litoral.

L’activitat nàutica és un element important dins sectors
rellevants per al desenvolupament econòmic de les nostres illes
i necessàriament incideix sobre el segon element, el litoral.

Per tant, tenint en compte la necessitat de regular aquests
dos elements i pensant que una fórmula de treballar en aquesta
línia passa per planificar i reordenar l’activitat que té lloc als
diferents ports de competència autonòmica, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i l’ens públic Ports de les Illes Balears a l’elaboració,
tramitació i aprovació dels plans directors dels ports de la seva
competència.

Palma, a 18 de novembre del 2008.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 5319/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel F. Mayans i Serra , relativa a compra
de finques públiques a Eivissa. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol
de 2008).

Quantes finques té pensades comprar el Govern de les Illes
Balears a Eivissa en aquesta legislatura?

L'adquisició de finques a Eivissa durant aquesta legislatura
s'atendrà a: en primer lloc, en el marc del Programa
d'Adquisició de Finques, amb l'objectiu de protegir el litoral
espanyol i les seves àrees de major valor contra la dinàmica
litoral generada pel canvi climàtic, el Govern de les Illes
Balears i l'administració general de l'Estat, mitjançant la
Direcció General de costes, està procedint a l'adquisició de
finques confrontants amb el domini públic maritimoterrestre per
ampliar el referit domini públic cap a l'interior, en aquells casos
en què els terrenys adjacents presentin valors ambientals
significatius i són objecte d'algun tipus de protecció en base als
esmentats valors.

En segon lloc, de conformitat amb els objectius de gestió
dels parcs i altres figures de protecció especial a l'empara de la
Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals
i de la flora i fauna silvestres, i de la Llei 5/2005, de 26 de maig,
per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, la
Conselleria de Medi Ambient està procedint a l'adquisició de
finques amb valors ambientals rellevants.
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Palma, 17 d'octubre de 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Vert i Grimalt.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 7729/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a  cost del
soterrament de la planta de serveis de l'Hospital de Son
Espases. (BOPIB núm. 50 de 5 de setembre de 2008).

Atesa la resposta rebuda per part del conseller de Salut a
la pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm.
3566/08, es ratifica el conseller en el sentit de què no sap en
aquest moment, o no té cap aproximació, del soterrament de la
planta de serveis de l'Hospital de Son Espases? En cas
contrari, pot indicar-ne el cost?

En aquests moments del procés d'estudi, fer qualsevol tipus
de conjectura o aventurar-se a donar qualsevol xifra sobre el
cost no seria responsable ni adequat.

Palma, 10 de novembre de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 8210/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
tancament dels quiròfans de l'Hospital General. (BOPIB núm.
52 de 19 de setembre de 2008).

Quan té previst la Conselleria de Salut i Consum tancar
definitivament els quiròfans de l'Hospital General?

El tancament dels quiròfans de l'Hospital General està
previst realitzar-lo durant l'últim trimestre de 2008.

Palma, 29 d'octubre de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 8212/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a equips
ESAD. (BOPIB núm. 52 de 19 de setembre de 2008).

Quin és el nombre d'equips ESAD que actualment estan
operatius a les Illes Balears? Indicau-ho per illes.

L'ESAD compta amb 5 equips a l'illa de Mallorca.

Palma, 29 d'octubre de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 8213/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
hospitalització a domicili. (BOPIB núm. 52 de 19 de setembre
de 2008).

Quin és el nombre de pacients que s'han beneficiat del
servei d'hospitalització a domicili en els distints hospitals de
Balears? Indicau la informació per hospital i per anys d'ençà
de la seva posada en funcionament a cadascun.

Acumulat
05

2006 2007 Gener-
agost 
2008

HSD 23 205 283 260

HSLL 7 174 340 202

Palma, 29 d'octubre de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 8407/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
intervencions quirúrgiques derivades des dels hospitals de l'ib-
salut a la Creu Roja. (BOPIB núm. 53 de 26 de setembre de
2008).

Ateses les característiques de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament de les Illes Balears, a disposició de tots els diputats
i diputades.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 8415/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a import de les
obres de rehabilitació del Centre de Salut Verge del Toro.
(BOPIB núm. 53 de 26 de setembre de 2008).

Quin és l'import total de les obres de rehabilitació i
equipament del Centre de Salut Verge del Toro de Maó?

L'import total final de les obres de rehabilitació i
equipament del Centre de Salut Verge del Toro de Maó és el
següent: 710.952,04 euros.

Palma, 10 de novembre de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 8496/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a  plantilles
orgàniques. (BOPIB núm. 54 de 3 d'octubre de 2008).
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Ateses les característiques de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament de les Illes Balears, a disposició de tots els diputats
i diputades.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 8497/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de cap de
servei mèdic. (BOPIB núm. 54 de 3 d'octubre de 2008).

Relació de places de cap de servei mèdic i coordinadors de
serveis (tant dels nous serveis com dels ja existents),
convocades per concurs o adjudicació directa, als hospitals de
l'ib-salut a Menorca i Eivissa els anys 2004, 2005 i 2006,
incloent els de promoció interna, amb especificació de la data
de concurs, adjudicació i nom de l'adjudicatari.

A la relació següent es fa referència al càrrec, al servei, a la
secció o a la unitat, a la data de convocatòria, a la data de
nomenament, amb caràcter del nomenament i al nom i llinatges:

1. Cap de servei de medicina interna. 1-02-06. 6-11-04.
Provisional i d'urgència. Eduardo Rodríguez de Castro
Hurtado.

2. Cap de servei de traumatologia. 19-02-06. 19-04-06.
Provisional i d'urgència. José Luís Prieto Deza.

3. Cap de secció de nefrologia. 1-02-06. 1-02-06. Provisional
i d'urgència. Julián López Lillo.

4. Cap de secció d'oftalmologia. 1-02-06. 1-03-06. Provisional
i d'urgència. Francisco Herrero Pintor.

5. Coordinador bloc quirúrgic. 1-01-05. Manuel Corral
Rosado.

6. Coordinador d'Unitat de Cures Intensives 1-07-06. Ramón
Fernández Cid Bouza.

7. Responsable d'unitat d'observació i triatge d'urgències. 2-03-
06. Purificación Muñoz Rodríguez.

8. Responsable d'unitat d'observació i triatge d'urgències. 14-
08-06. Bernardo Pax Bosch.

9. Responsable del Centre de Salut de Sant Miquel. 1-10-06.
Alejandra Benasich.

Palma, 29 d'octubre de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 8655/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a llista d'espera per
a la dependència. (BOPIB núm. 55 de 10 d'octubre de 2008).

Quan acabarà el Govern amb la llista d'espera per a la
dependència?

La Llei d'Autonomia Personal i d'Atenció a la Dependència
suposa un canvi en el concepte de les relacions entre
l'Administració i ciutadà/-ana, en tot el referit als serveis
socials. No hi ha ja llista d'espera, hi ha solAlicituds que s'han de
gestionar. En qüestions de necessitats socials, en dependència,
sempre hi haurà solAlicituds pendents de gestionar, igual que
succeeix amb salut o pensions contributives. L'important és que
es gestionin com marca la legislació vigent.

Palma, 7 de novembre de 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 8656/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a mesures de gestió
financera. (BOPIB núm. 55 de 10 d'octubre de 2008).

Quines mesures de gestió financera ha pres el Govern des
de l'1 de gener de 2008 fins el dia de la remissió de la
resposta?

Us deman que especifiqueu més concretament a quines
mesures de gestió financera us referiu.

Palma, 29 d'octubre de 2008.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 8660/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, relativa a
expropiacions de finques per fer la carretera d'Inca. (BOPIB
núm. 55 de 10 d'octubre de 2008).

En quina situació es troba el pagament als afectats per les
expropiacions de les finques per tal de fer la carretera d'Inca?

Tercer carril autovia d'Inca. 323.411,96 euros.
Pagament en tràmit a càrrec del pressupost del 2008.
Liquidació d'interessos amb càrrec al pressupost del 2009.

Travessia d'Inca. 5.384.208,43 euros.
Import total del preu just ja pagat. Manca pagar aquells que

no estigueren d'acord amb l'oferta de l'Administració.
L'expedient de liquidació d'interessos s'està tramitant i es

pagarà amb càrrec al pressupost de 2008.

Inca-Sa Pobla (TM: Inca, Selva, Búger, Campanet i Sa Pobla).
6.491.652,41 euros.

Import total del preu just ja pagat. Manca pagar aquells que
no estigueren d'acord amb l'oferta de l'administració

L'expedient de liquidació d'interessos s'està tramitant i es
pagarà amb càrrec al pressupost de 2008.

Palma, 31 d'octubre de 2008.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.
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Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 8662/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a competències del
Sr. Josep Abrines i Vairet. (BOPIB núm. 55 de 10 d'octubre de
2008).

Quin sou, horari i competències té el Sr. Josep Abrines i
Vairet? Indicau també el lloc de feina que ocupa a la
Conselleria d'Esports, o als departaments dependents de la
mateixa.

El Sr. Josep Abrines i Vairet té el mateix sou (19.363,40
euros bruts anuals), horari (segons els necessitats de l'obra del
Centre de Tecnificació de Manacor) i competències (les pròpies
del càrrec pel qual fou contractat, ajudant de tècnic esportiu),
des del dia de la seva contractació 23-05-2007, és a dir, a la
passada legislatura.

Palma, 4 de novembre de 2008.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 8663/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a càrrec del Sr.
Josep Abrines i Vairet. (BOPIB núm. 55 de 10 d'octubre de
2008).

Quin càrrec té el Sr. Josep Abrines i Vairet a la Conselleria
d'Esports i Joventut, o als departaments dependents de la
mateixa?

El Sr. Josep Abrines i Vairet té el mateix càrrec des del dia
de la seva contractació, 23-05-2007, ajudant de tècnic esportiu.

Palma, 4 de novembre de 2008.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 9409/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
persones ateses en els darrers 5 anys a la unitat
d'hospitalització a domicili de Can Misses. (BOPIB núm. 56 de
17 d'octubre de 2008).

Quantes persones han estat ateses en els darrers 5 anys a
la unitat d'hospitalització a domicili de l'Hospital de Can
Misses? Indicau la informació per anys.

Any 2004.
Nombre d'ingressos durant 2007: 357.
Visites realitzades: 6.247.

Any 2005.
Nombre d'ingressos durant 2007: 334.
Visites realitzades: 5.043.

Any 2006.
Nombre d'ingressos durant 2007: 268.
Visites realitzades: 4.931.

Any 2007.
Nombre d'ingressos durant 2007: 367.
Visites realitzades: 5.982.

Palma, 10 de novembre de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 9411/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
persones ateses per la unitat d'hospitalització a domicili de Son
Llàtzer. (BOPIB núm. 56 de 17 d'octubre de 2008).

Quantes persones han estat ateses a la unitat
d'hospitalització a domicili de l'Hospital de Son Llàtzer fins al
seu tancament?

A la pregunta parlamentària RGE núm. 8213/08, ja es va
especificar el nombre de pacients atesos al servei
d'hospitalització a domicili de l'Hospital Son Llàtzer.

Palma, 10 de novembre de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 9412/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
externalització de la coordinació del transport sanitari.
(BOPIB núm. 56 de 17 d'octubre de 2008).

Té intenció la Conselleria de Salut d'externalitzar la
coordinació del transport sanitari programat durant la present
legislatura?

La coordinació del transport programat serà part dels serveis
que haurà d'oferir l'adjudicatari.

Palma, 10 de novembre de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 9415/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
finançament de l'atenció bucodental dels majors de 65 anys.
(BOPIB núm. 56 de 17 d'octubre de 2008).

Quina és la situació actual de la línia de subvencions
posada en marxa a la passada legislatura, conjuntament amb
la Conselleria de Presidència del Govern, consistent en el
finançament de l'atenció bucodental dels majors de 65 anys?
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La línia de subvencions corresponent a la convocatòria
publicada mitjançant la Resolució de la Conselleria de
Presidència i Esports, de 14 de març de 2007, per la qual es
regulaven els ajuts econòmics per a persones majors, per a la
colAlocació de pròtesi dentals, i s'establia la convocatòria per a
l'any 2007, no s'ha mantingut durant l'any 2008, ateses les
circumstàncies següents:
1. Del crèdit de 2.400.000 euros inicialment pressupostats per

la convocatòria de 2007, es van concedir un total de 867
ajuts, per un import de 272.047,36 euros, restant en
conseqüència, un saldo de 2.127.952,64 euros sense poder
ser destinats a aquesta finalitat, la qual cosa indicava el
considerable desfasament entre la quantitat pressupostada i
la demanda real d'aquests ajuts.

2. Durant el desplegament de la referida convocatòria, varen
sorgir divergències interpretatives respecte la nova
normativa reguladora dels respectius àmbits d'actuació,
entre el ColAlegi Professional de Protètics i el ColAlegi
Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs.
Per altra banda, es varen valorar altres prioritats per destinar

aquesta quantia: augment de places per a persones amb
discapacitat i desenvolupament de la Llei de Dependència.

Les dues raons apuntades varen aconsellar no mantenir el
programa, així com que era un programa molt poc conegut i que
no es perjudicava a cap usuari, ja que no suposava una
continuïtat de tractament o servei.

Palma, 7 de novembre de 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 9420/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
ajudes al Club Bàsquet Jovent. (BOPIB núm. 56 de 17
d'octubre de 2008).

Quina quantitat, finalment, s'ha aprovat per ajudar al Club
Bàsquet Jovent d'Alaior per a aquesta temporada? Desglosseu-
ho per tots els conceptes.

Les quantitats definitives encara no estan aprovades i no ho
estaran fins a l'acabament de la temporada quan es calculi
l'ajuda que han de rebre els equips que hi participin a altres
competicions i en el cas que hi quedi un romanent, es reparteixi
entre tots els equips pel concepte variable.

A dia d'avui, la quantitat concedida al Club Bàsquet Jovent
d'Alaior és de 80.952,45 euros.

Concepte fix: 57.430,80 euros.
Concepte variable: 23.521,65 euros.

Palma, 10 de novembre de 2008.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 9425/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
targetes sanitàries del Centre de Salut Es Banyer. (BOPIB
núm. 56 de 17 d'octubre de 2008).

Quantes targetes sanitàries tenen adscrites cada un dels
metges que visiten en el Centre de Salut Es Banyer d'Alaior?

Núm. Professional Targeta

4970
4971
4972
4973
4977
5279
497

5181

1616
1824
1679
1573
953
788

1571
1434

Palma, 10 de novembre de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 9426/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a  Pla
d'esponjament de Menorca. (BOPIB núm. 56 de 17 d'octubre de
2008).

Quines quantitats s'han destinat per al Pla d'esponjament
de Menorca?

Ni en aquesta, ni en l'anterior legislatura s'ha participat des
d'aquesta conselleria en cap pla denominat Pla d'Esponjament
de Menorca.

Palma, 21 d'octubre de 2008.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 9427/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a  Pla
R+D+I per a l'illa de Menorca. (BOPIB núm. 56 de 17
d'octubre de 2008).

Quins són els plans i les quantitats destinades  al Pla
R+D+I per a l'illa de Menorca?

El Pla de Ciència i Innovació no territorialitza les seves
actuacions. De fet, aquest és un aspecte que sols pot ser avaluat
a posteriori, ja que serà la participació dels agents (empreses,
centres de recerca, centres tecnològics, etcètera) d'un determinat
territori, d'una illa per exemple, en les convocatòries que se
succeeixin i el grau de competitivitat en cada cas, allò que
determinarà finalment la distribució territorial de les actuacions
i dels recursos assignats a cadascuna d'aquestes.

En el futur això serà més fàcil, ja que en el Pla preveu la
creació d'una comissió de seguiment i avaluació del Pla que
s'encarregarà d'elaborar les memòries anuals. Això permetrà
valorar, enter altres aspectes, la participació i la captació de
recursos dels agents de cada illa i comparar-ho, per exemple,
amb el seu pes en termes de contribució al PIB o de la població.
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De fet, la Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació té previst dur a terme en el primer
trimestre de 2009 una primera avaluació d'aquest tipus per a
l'any 2008 pel que fa a les illes menors. Això ens proporcionarà
una primera aproximació de participació de cada illa en el darrer
tram del Pla per al període 2005-2008.

En qualsevol cas, cal insistir en el fet que és la participació
i la competitivitat dels agents de cada illa allò que determina la
distribució de les actuacions i dels recursos que preveu el Pla i
mai el Pla a priori.

Palma, 29 d'octubre de 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 9428/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
aplicació de la Llei de dependència a Menorca. (BOPIB núm.
56 de 17 d'octubre de 2008).

En aplicació de la Llei de dependència, quina quantitat s'ha
destinat a Menorca i quina quantitat s'ha disposat fins a la
data d'avui?

Des de l'aplicació vigent de la Llei de dependència, a 1 de
gener de 2007, es poden establir dos moments:
4. D'1 de gener a 7 de juliol del 2007, la quantitat que es va

destinar a Menorca va ser de 15.000 euros.
5. Des del 7 de juliol de 2007 a 10 de novembre de 2008, la

quantitat ha estat de 4.562.752 euros en inversió i de
213.660 euros en contractació de tècnics.

6. La darrera nòmina per beneficiari per cures a l'entorn, va ser
de 140.160 euros, amb els endarreriments inclosos. Els
beneficiaris són 64 persones.

7. A aquesta xifra s'ha d'afegir el cost de 24 places per a
persones amb discapacitat dependents (residència, centres
d'estades diürnes), que ascendeix a 302.772 euros per a l'any
2008.

Palma, 10 de novembre de 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Admissió de l'escrit RGE núm. 10089/08, relatiu a la

Memòria de la Fiscalia de la CAIB del 2007. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de novembre del 2008, conformement amb l'establert al punt
1 de la Resolució de Presidència reguladora de la
compareixença del fiscal superior de les Illes Balears, admet a
tràmit l'escrit esmentat, presentat pel fiscal superior de la
Fiscalia de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet la
Memòria de la Fiscalia de la comunitat autònoma de les Illes
Balears de l'any 2007.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Llista definitiva d'admesos i exclosos a la convocatòria de

dues places d'uixers amb caràcter de funcionaris interins i data
de la prova de català.

Resolució del tribunal per la qual es fa pública la llista
definitiva d'admesos i exclosos, en relació amb la

convocatòria de dues places d’uixers amb caràcter de
funcionaris interins del Parlament de les Illes Balears,

publicada al BOPIB núm. 60, de 7 de novembre del 2008 

    El tribunal, en sessió de dia 26 de novembre del 2008,
d’acord amb l’establert a l’apartat 4 de la base tercera de la
convocatòria esmentada, ha resolt d'aprovar la llista definitiva
d’admesos i d’exclosos; així com dels aspirants que han de
realitzar la prova de català; tot d’acord amb el següent detall:

Aspirants admesos

Cognoms i nom Certificat o títol
de català

1.- Albertí Jaume, Mònica Maria
2.- Barceló Amengual, Rosa Maria
3.- Barrado Dochao, Catalina
Asunción
4.- Bayo Alvenaar, Vicente
5.- Bibiloni Santandreu, Antònia
6.- Bono Rosselló, Margarita
7.- Cladera Ruiz, Sònia
8.- Colomer Gijón, Àngel Vicens
9.- Cortés Femenía, Javier
10.- De Pablos Jiménez, Clara
11.- Femenias Rosselló, Laura
Margarita
12.- Ferrà Ramis,  Antònia Maria
13.- Genestra Serra, Jaime Miguel
14.- Julià Rigo, Alejandro
15.- López Martínez, José Manuel
16.- Martínez Marcús, Maria Teresa
17.- Mas Rotger, Jesús Ignacio
18.- Mas Vidal, Angel Cristian

C
B

B
No presenta títol
No presenta títol
No presenta títol
B
No presenta títol
B
B

B
C
No presenta títol
No presenta títol
No presenta títol
C
C
B
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19.- Moranta Morey, Magí
20.- Oliver Alomar, Maria Antònia
21.- Pascual Albertí, Miguel Angel
22.- Piña Llopis, Maria
23.- Riutort Parra, María Antonia
24.- Rotger Terrasa, Catalina del
Carmen
25.- Ruiz Ros, Mónica
26.- Salamanca Pericás, Antonio
27.- Soriano Rosselló, Silvia
28.- Salleras Vives, Pedro Juan
29.- Tortella Soler, Joan Antoni
30.- Torrenova Sánchez,  Antonio
31.- Torres Valero, Antoni
32.- Vallori Genestra, José Antonio

C
B
B
B
No presenta títol

B
No presenta títol
C
No presenta títol
B
B
No presenta títol
No presenta títol
No presenta títol

Aspirants exclosos: Cap.

En conseqüència, d’acord amb l’establert a la base tercera de
la convocatòria assenyalada, publicada al BOPIB núm. 60, de
dia 7 de novembre del 2008, es fa pública la resolució del
Tribunal al tauler d’anuncis de la Cambra i al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.

Així mateix, es comunica a tots els aspirants que no han
presentat el corresponent títol o certificació, segons consta a la
relació anterior, que queden convocats per realitzar la prova de
català, el proper dia 2 de desembre del 2008, a les 10.00 hores,
a la seu del Parlament de les Illes Balears a Palma de Mallorca.

Els aspirants hauran de presentar-se amb el DNI respectiu.

Finalment s’informa que tant la llista definitiva d’admesos
i exclosos, com les puntuacions de les diferents proves i
exercicis que es duran a terme durant el present procés selectiu,
podran ser consultades a la pàgina web del Parlament de les
Illes Balears, a part de la publicació d’aquestes al tauler
d’anuncis de la Cambra.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
A la seu del Parlament, a 26 de novembre del 2008.
El secretari del tribunal:
Francisco Jiménez i Bestard.
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